
Vmbo-leerlingen aan de slag voor 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei!

Vakkanjer Challenge 2019

BEWEGING
VRIJHEID IN

VAKKANJERS

Vakkanjer Scout  
in zes stappen

2 NOVEMBER 2018 
Online stemmen
Welke teams verzamelen de meeste stemmen 
met hun idee? Familie, vrienden, klasgenoten: ze 
mogen allemaal hun stem uitbrengen zodra het 
idee online staat. Rol docent: monitoren of teams 
idee online hebben gezet. 

1 SEPTEMBER - NOVEMBER 2018 
Inspiratieles en start ontwerpen
Vakkanjers komt op bezoek in de klas en neemt 
de jongens en meiden mee in de wereld van 
de opdrachtgever tijdens de inspiratieles. De 
teams kunnen daarna meteen aan de slag met 
hun ontwerp. Rol docent: aanwezigheid tijdens 
inspiratieles, begeleiden samenstellen teams, 
monitoren planning en voortgang teams. 

3 NOVEMBER - DECEMBER 2018
Bekendmaking schoolwinnaars
De jury bepaalt welk team doorgaat naar de 
maakdagen en vervolgens de regiofinale.

4 JANUARI - FEBRUARI 2019 
Maakdagen
Met hulp van professionele 
productontwerpers gaan alle 
schoolwinnaars aan de slag om hun 
idee tot werkelijkheid te maken. Dit 
doen ze bij een Fablab of een andere 
maaklocatie. Rol docent: begeleiding 
team op de dag zelf.

5 MAART 2019 
Regiofinales
Alle schoolwinnaars presenteren hun 
idee aan vakjury en publiek op een ROC 
in de regio. De top tien gaat door naar 
Vakkanjers LIVE. Rol docent: begeleiding 
team op de dag zelf.

6 JUNI 2019 
Landelijke finale: Vakkanjers Live
De finalisten pitchen hun idee tijdens de 
spetterende afsluiting van alle Vakkanjer 
Challenges: Vakkanjers LIVE.  
Rol docent: begeleiding team tijdens  
Vakkanjers LIVE. 

Schrijf je snel in!
Je kunt jouw teams nu inschrijven. Meer weten? Kijk voor 

alle info en inschrijving op vakkanjers.nl/docenten.  
Of neem contact op met Emmy van Montfoort via 
e.vanmontfoort@vakkanjers.nl of 0348 74 4220. 

Vakkanjers
Postbus 2003 
3440 DA Woerden

T   0348 74 4220
E   info@vakkanjers.nl  
W  vakkanjers.nl

Over Vakkanjers 
Vakkanjers is een initiatief van de technische sectoren 
om meer jongeren te interesseren voor techniek. Met 
Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen vmbo’ers en 
mbo’ers hun vakmanschap al sinds 1999. Vakkanjers 
is een educatief programma waarin leerlingen van 
het vmbo en mbo een oplossing bedenken voor een 
technisch vraagstuk. Dat doen ze aan de hand van 
realistische opdrachten voor een landelijke en échte 
opdrachtgever. 

Vakkanjers omvat vier projecten in een doorlopende 
lijn. Vanaf het eerste jaar vmbo tot en met het mbo. De 
leerlingen ontwikkelen naast technisch vakmanschap 
ook 21st century skills als initiatief nemen, probleem 
oplossen, teamwork en klantcontact. Met deze 
vaardigheden hebben ze straks een streepje voor op 
de arbeidsmarkt. 



Vmbo’ers ontdekken en ontwikkelen hun vakmanschap 
met Vakkanjers. Dit jaar met een uitdagende opdracht voor 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei: ontwerp en bouw een 
moNUment dat het begrip vrijheid een compleet nieuwe 
dimensie geeft. Een opdracht waarmee vmbo-leerlingen 
waardevolle stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling. 
Staan jouw eerstejaars leerlingen straks in de schijnwerpers 
met hun ‘MoNUment’?

De technische sectoren staan te springen om goed 
opgeleide vakmensen. Met Vakkanjers werken 
scholen en bedrijven samen aan de vakmensen van 
de toekomst, met een challenge voor een jaarlijks 
wisselende opdrachtgever. Een echte opdracht dus, 
voor een serieuze opdrachtgever. Na het Rode Kruis 
en de Unie van Waterschappen gaan de leerlingen 
dit jaar aan de slag voor het Nationaal Comité 4 en 
5 mei.

Dat doen ze in teams, als een bedrijfje in het 
klein – met de docent als coach. Van eerste schets 
tot werkend prototype dat ze pitchen aan de 
opdrachtgever. Zo ontwikkelen ze naast technisch 

vakmanschap ook skills als initiatief nemen, 
probleem oplossen, teamwork en klantcontact – 
vaardigheden die onmisbaar zijn in de razendsnel 
veranderende techniekwereld. Een optimale 
voorbereiding op een mooie loopbaan!

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding 
en vrijheid. Hoewel het aantal mensen met eigen 
ervaringen en herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog afneemt, blijkt uit onderzoek dat de 
oorlog nog altijd invloed heeft op de huidige mening 
over vrijheid. Om erachter te komen hoe de huidige 
generatie jongeren denkt over vrijheid, brengen 
Vakkanjers en het Nationaal Comité 4 en 5 mei de 
challenge ‘Vrijheid in beweging’ tot leven.

In de challenge geven de teams eigentijdse invulling 
aan het begrip vrijheid. Bijvoorbeeld met licht, 
interactie en energie. De teams bouwen een eigen 
moNUment dat verbonden met andere ontwerpen 
tot één groot monument kan uitgroeien, waaraan elk 
jaar nieuwe elementen kunnen worden toegevoegd. 
Ontwerpeisen van de opdracht zijn naast de
modulaire opzet onder meer gebruik van duurzame 
materialen en robuustheid.

Een moNUment
De Scouts krijgen een open opdracht die vooral hun 
creativiteit en nieuwsgierigheid moet prikkelen. Ze 
ontwerpen bij het begrip ‘vrijheid’ zelf een eigentijds 
moNUment en maken hiervan onder begeleiding een 
schaalmodel. De opdracht geeft alle ruimte voor eigen 
ideeën. 

Het moNUment van de Scouts:
»  Verbeeldt op heldere wijze een gedachte over het 

thema vrijheid
»  Trekt de aandacht van publiek, is dynamisch en 

interactief
»  Is modulair, kan losse elementen huisvesten 

»  Is duurzaam en sterk qua materiaal en energie  
(in concept)

»  Is realiseerbaar

Een ander goed idee? Dat mag ook!
Je leerlingen kunnen in plaats van de opdracht voor 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei ook kiezen voor 
een andere opdracht: bedenk een oplossing voor een 
alledaags probleem. In deze uitvindwedstrijd is van 
alles mogelijk!

Geven jouw 
leerlingen vrijheid 
een compleet 
nieuwe dimensie?

De nieuwe opdrachtgever: 
Nationaal  
Comité 4 en  
5 mei

‘ Met Vakkanjers werken  
scholen en bedrijven  
samen aan de vakmensen  
van de toekomst’

De challenge voor  
2018-2019: Vrijheid  
in beweging

Vakkanjer 
Scout in  
het kort

Vakkanjer Scout is een uitvindwedstrijd 
voor leerlingen uit één vmbo en sluit aan 
op het curriculum. De leerlingen worden op 
weg geholpen met een inspiratieles door 
een gastdocent van Vakkanjers en gaan 
daarna vanuit ontdekkend en ontwerpend 
leren zelfstandig aan de slag met hun idee. 

Hierna kunnen ze met hun vinding online 
stemmen verzamelen. De schoolwinnaars 
maken hun idee werkelijkheid met hulp van 
professionele productontwerpers tijdens de 
maakdagen bij een Fablab.

In de regiofinales en mogelijk bij het 
landelijk eindevent pitchen ze hun idee 
bij de opdrachtgever. De docent heeft 
een coachende rol. Meedoen is kosteloos.
Tijdsinvestering van de opdracht is totaal 14 
uur, verspreid over maximaal drie maanden.

DOWNLOAD DE VOLLEDIGE OPDRACHT OP 
VAKKANJERS.NL/OPDRACHT

De opdracht:


